
1 av 2

Bondelagets Servicekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E - postadresse:
Postboks 9354 Grønland
0135 OSLO

Landbrukets Hus,
Hollendergata 5
0190 OSLO

22 05 45 00 bondelaget@bondelaget.no

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett:
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: : 8101.05. 91392 www.bondelaget.no

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 OSLO

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse
Anja Fyksen Lillehaug 16.12.2019 19/00754 - 2

Deres dato Deres referanse
04.11.2019 19/61139 - 1

Høringssvar fra Norges Bondelag - forskrift om reisetilskudd ved
veterinærers syke - og inseminasjonsbesøk

Vi viser til høringsbrev datert 4.11.19 og takker for muligheten for å komme med innspill.
Ordningen forskriften regulerer er viktig for norsk landbruk og bidrar til å redusere
forskjellene i veterinærkostnader som skylles gårdens plassering. Dermed bidrar ordningen
til landbruk over hele landet.

Aktiviteter som dekkes av ordningen
I jordbruksforhandlingene 2019 ble det bestemt å endre hvilke aktiviteter som omfattes av
forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke - og inseminasjonsbesøk. Endringene bl e
initiert for å tilpasse forskriften til moderne veterinærvirksomhet og veterinærens endrede
oppgaver overfor husdyr og husdyrprodusenter. I arbeidet med utvikling av dyrevelferd har
norsk landbruk satser på dyrevelferdsprogrammer der veiledningsbesøk av veterinær er et
viktig punkt. Særlig positivt er det at besøk i henhold til dyrevelferdsprogrammene
omfattes av ordningen.

Norges Bondelag støtter endringsforslagene i §§ 1 og 2.

Elektronisk innrapportering
Vi støtter innføringen av et elektronisk innr apporteringssystem. Vi har ingen direkte
innspill til forskriftsendringene, men ber Landbruksdirektoratet se på Veterinærforeningens
innspill.

D et er positivt at Landbruksdirektoratet samarbeider med næringsaktører for å finne
praktiske løsninger for el ektronisk innrapporterin g for å lette rapportering for veterinærer
og forenkle saksbehandling hos fylkesmannen . Dersom ny løsning fører til reduksjon i
administrative kostnader forventer vi at disse tilfaller ordningen og gir en økning i
tilskuddssatsen.

Med vennlig hilsen
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